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Корисна модель відноситься до засобів проведення вибухотехнічних 

робіт і призначена для руйнування підозрілих вибухонебезпечних предметів 

та знешкодження вибухових пристроїв.  

В практиці роботи вибухотехнічних підрозділів часто постає завдання 

знешкодити вибухонебезпечний предмет або вибуховий пристрій, які можуть 

бути замасковані під побутові речі. Мета знешкодження полягає в тому, щоб 

роз’єднати основні частини вибухового пристрою і тим самим привести його 

у неробочий стан. Коли роз’єднаний бойовий ланцюг (заряд вибухової 

речовини відокремлений від засобу підриву), то такий вибуховий пристрій 

можна вилучати та надалі досліджувати в лабораторних умовах. При цьому 

можуть бути вирішені питання, що мають суттєве значення для 

розслідування злочину і попередження подібних шляхом встановлення 

особи, яка виготовила даний вибуховий пристрій або мала намір його 

застосувати. 

В основу корисної моделі покладено завдання створення пристрою, 

який дозволяє руйнувати підозрілі предмети, що вірогідно містять вибухові 

пристрої, та знешкоджувати останні. При цьому основна увага приділяється 

створенню максимально простого, дешевого, проте в той же час ефективного 

механізму.  

Вирішення цієї задачі досягається за рахунок конструкції 

гідрокумулятивного пристрою та використання для його роботи поширених 

витратних матеріалів. Запропонований пристрій являє собою металевий 

циліндр, що має на боковій поверхні видовжений по вертикалі секторний 

отвір, а витратними матеріалами для його роботи є стандартні пластикові 

пляшки наповнені водою та детонуючий шнур в якості вибухової речовини.  



Суттю корисної моделі є гідрокумулятивний пристрій, який 

складається із корпусу, ємності із робочою рідиною та заряду вибухової 

речовини, який відрізняється тим, що маломіцна ємність з робочою рідиною 

та зарядом вибухової речовини всередині, розміщуються в закритому 

металевому корпусі циліндричної форми з вертикальним секторним вирізом 

на боковій його частині, призначеним для кумуляції струменя робочої 

рідини. 

Таким чином даний пристрій забезпечує: 

– направлену дію; 

– руйнуючу дію при відсутності осколкового ефекту; 

– руйнування предмету по всій площині, а не локально; 

– відсутність побічного впливу на предмети навколишньої обстановки; 

– збільшення потужності, як мінімум вдвічі, у порівнянні з пристроями 

відкритого типу; 

– простоту конструкції; 

– легкість і багаторазовість у використанні. 

Даний пристрій може бути також використаний у будівництві при 

руйнуванні конструкцій вибухом, а також фахівцями піротехніками МЧС при 

виконанні покладених на них завдань. 

 


